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Abstract. Hibemating Lepidoptera in a tunnel (Lepidoptera: Geometridae, Noctuidae)

82 specimens of Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758) and some Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758) were

found on 1 1 December 1998 in a cave-like tunnel at Nismes (Belgium, Liège).

Résumé. Lépidoptères hivemants dans un tunnel (Lepidoptera: Geometridae, Noctuidae)

82 exemplaires de Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758) et quelques Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)

furent trouvés le 1 1 décembre 1998 dans une cave a Nismes (Belgique, Liège).
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Twee Brabantse natuurfotografen (Hugo Willocx en Leon Van Lancker) hadden

onlangs een vreemde geschiedenis horen vertellen: te Nismes (Namur) zou een

zonderling heerschap zijn hele leven gewijd hebben aan het uithakken van een manshoge
tunnel in de rotsmassa. Wegens hun belangstelling voor vleermuizen besloten ze die

tunnel te gaan verkennen.

Op 11 december 1998 trokken ze naar Nismes. Aan de rand van het dorp, in een

bebost gebied naast een spoorweg, vonden ze de bewuste tunnel. Gelaarsd en met een

sterke lamp gingen ze naar binnen. De eerste 25 mvonden ze niets, maar dan fladderde

plotseling in de lichtbundel een grote nachtvlinder op. Ze drongen verder de tunnel in en

ontdekten op de wanden tientallen nachtvlinders, alle van dezelfde soort. In het totaal

telden ze er niet minder dan 82. Toen Leon Van Lancker me later de dia's toonde

herkende ik duidelijk Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758) (Geometridae).

Figuur 1: Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758), België, Namur, Nismes, 11. XII. 1998 (foto: Hugo Willocx).
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In de tunnel, die zowat 50 m diep is, vonden de natuurfotografen ook nog enkele

Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758) en verder 2 overwinterende watervleermuizen

( Myotis daubentonii Leisl.) en 3 snorvleermuizen {Myotis mystacinus Leisl.).
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Doel van deze publicatie is om alle beschikbare informatie over de ultrastructuur van de spermatozoa van

insecten bij elkaar te brengen in een overzichtelijk geheel. De resultaten in de meer dan honderd reeds verschenen

publicaties over dit onderwerp worden kritisch besproken, met elkaar vergeleken en volgens de meest recente

gegevens aangevuld.

Omdat gegevens over de spermatozoa dikwijls gebruikt worden in de taxonomie en fylogenie van insecten, is

het belangrijk om over juiste en recente gegevens te beschikken. Daarom werd enkel gebruik gemaakt van die

gegevens die ondubbelzinnig zijn, betrouwbaar en over rijpe spermatozoa handelen.

Voor het systematische deel komen volgende onderwerpen aan bod: de ontwikkeling van spermatozoa bij

insecten, de rijpe spermatozoa, en de fylogenie van de insecten. Daarna worden de afzonderlijke groepen in

systematische volgorde besproken. Een apart hoofdstuk wordt gewijd aan de taxonomische samenvatting van de

onderzoeksresultaten en de fylogenetische analyse daarvan.

Het boek is keurig uitgegeven en bevat heel wat illustraties van microscopische preparaten, adulte insecten en

schema's van spermatozoa, alle in zwart- wit. Achteraan vindt men een uitgebreide literatuurlijst en een alfabetische

index van zowel onderwerpen als taxonomische groepen. Het is een boek voor de specialist die geïnteresseerd is in

dit onderwerp en in de fylogenie van insecten.
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